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1 Ocak 1957 tarihinden beri  yürürlükte olan  6762 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”, uzun yıllar önemli bir sosyal ve 

ekonomik ihtiyacı karşılamış bulunmaktadır. Elli yıllık bir uygulamadan sonra 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 

yeniden gözden geçirilip günün sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilir bir yapıya 

kavuşturulması  gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede geniş bir akademik ve ilgili  kadro tarafından T.T.K 

Kanun Taslağı hazırlanmıştır.  Taslak metin uzun bir süre için kamuoyunun dikkatine sunulmuş daha sonrada 

T.B.M.M Adalet komisyonu'na intikal ettirilmiştir. Adalet komisyonunca da 1/1138 esas no ve 123 karar numaralı 

metin kabul edilmiştir Adalet komisyonunda taslağın bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.  Adalet 

komisyonunda kabul edilen T.T.K taslağında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer almayan  elektronik 

işlemlere ilişkin düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunlar kısaca aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir ; 
  

I- İnternet Sayfası (web sitesi)  Oluşturma Zorunluluğu 
II- Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Ve Genel Kurul 
III- Defter ve Belgelerin Elektronik Ortamda Tutulması 
IV- İnternet Sayfasında (web sitesinde) Gösterilmesi Gereken Husular 
V- Güvenli Elektronik İmza 
VI- Ticaret Sicil Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulması 
VII- Elektronik Ortamlar, Alanlar, Adlar ve İşaretler Gibi Değerlerin Sermaye Olarak konabilmesi 

         VIII - Beyanlar, Belgeler ve Senetlerin Elektronik Ortamda Düzenlenebilmesi 
  
            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yazımızın konusu T.T.K Kanun Taslağı'nda  elektronik 

işlemlere ilişkin  yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verme amacıyla kaleme alınmıştır. 

I-İnternet Sayfası (Web Sitesi) Oluşturma Zorunluluğu 
Yeni T.T.K taslağının 1524. maddesi ile sermaye şirketleri için  İnternet  sayfası (web sitesi) oluşturma 

zorunluluğu getirilmiştir. Tasarının 124.maddesinde ise anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirket sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla Şahıs şirketleri ve adi ortaklıkların internet sayfası 

oluşturma zorunlulukları bulunmamaktadır. Taslağın  aynen yasalaşması halinde sermaye şirketlerinin TTK 1524. 

maddesi uyarınca bir internet sayfası oluşturma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğa ilişkin madde 

gerekçesinde aşağıdaki hususlar yer almaktadır. 
  
“Hüküm, en üst düzeyde şeffaflığın sağlanması amacıyla öngörülmüştür. Web sitesinin, şirketle ilgili 

bilgilere, şirketin yaptığı açıklamalara, çağrılara, beyanlara ve hazırladığı belgelere, raporlara, finansal tablolara, 

sorulan sorulara verilen cevaplara, herkesin en kolay şekilde ulaşabildiği, en güvenilir şeffaflığı en üst düzeyde 

sağlayan araç olduğu düşüncesinden hareket edilmiştir. Hükmün internet tekniğine uydurulması bazı güçlüklere 

sebep olabilir. Hükmün öngördüğü web sitesi düzeni şöyle açıklayabilir: (a) Her sermaye şirketi bir web sitesi 

alacaktır. (b) Web sitesine bilgi toplumu bağlamında “herşey” konuşulabilir. “Her şey” şeffaflık ile tanımlanır ve 

anlam kazanır. Hükümde ilk akla gelen bilgiler, belgeler, raporlar, tablolar, çağrılar vs.(kısaca :”İçerik”) yer 

almıştır. Bunlar sınırlı sayı (numerus- clausus) değildir. İçeriğin web sitesine konulması için web sitesinin bir 

bölümü 1524 üncü maddenin amaç ve işlevlerine özgülenmelidir. Özgüleme olgusu “ özgülemenin yapılmış 



olduğu” ikinci fıkrada belirtildiği üzere web sitesinin tescili değildir. Sicile kaydın kurucu niteliği bulunmayıp, 

özgüleme açıklayıcıdır; kamuya özgülemenin bildirilmesidir. İstenen özgülemenin sicile kaydedilmesi, sicilde özel 

bir numara verilmesidir. Bu sicil numarası değildir. Ancak, kanun bunu bir hükmü bağlamamıştır, idari 

düzenlemelere bakılmıştır. Böylece web sitesi içinde bir bölüm ayrılması gerçekleşmiş, ilan edilmiş ve resmileşmiş 

olacaktır. 
Web sitesine konulması gereken bir içerik konulmamışsa, hukuka aykırılığın ve yönetim kurulunun 

görevini yerine getirilmemesinin tüm sonuçları doğar. Mesela: genel kurulun kararı iptal edilir, yönetim kurulu 

sorumlu tutulur, gereğinde işlem geçerlik kazanmayabilir.” 
 1524. maddenin 3. bendine göre de oluşturulacak olan internet sayfasının  bu maddenin amaçlarına 

tahsis edilmiş kısmında yayımlanan bilgilerin başına parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulması 

gerekmektedir. T.T.K'nun 1524. maddesinin gerekçesinde yönlendirilmiş mesaj ile ilgili olarak aşağıdaki açıkla yer 

almaktadır 
“İkinci, özellikle üçüncü fıkra yeni bir kavrama yer vermiştir. Bu kavram “yönlendirilmiş mesaj”dır. Kavram 

AT' ın e-ticarete ilişkin yönergesinden alınmıştır. Kastedilen üçüncü kişiye yönlendirilen (tevcihi muktazi) mesajdır. 

Bu mesaj yönlendirildiği andan itibaren şirketin tasarrufundan ( kural olarak) çıkmıştır. Şirket bu mesajı kanuni 

usul ve şartlara uymadan değiştiremez. “Kanuni usul ve şartlar” ise mesajın içeriğine, niteliğine ve dahil 

bulunduğu kurum ile bağlı olduğu hükümlere göre değiştirilebilir. Yönlendirilmiş mesaj üçüncü kişi yönünden de 

hukuki bir anlam taşır. Yönlendirilmiş mesaj, ona dayanan tarafından, yönlendirildiği şekli ile alınmış sayılır. 

Alınmış sayılma “ üçüncü kişi tarafından biliniyor” anlamına gelmez ve böyle anlama uygun sonuçlar doğurmaz. 

Çünkü kimse web sitesine bakmaya, ona ulaşmaya mecbur değildir. Ancak web sitesine ve yönlendirilmiş mesaja 

dayanıyorsa yönlendirilmiş mesaj onun tarafından da alınmış kabul olunur. Bu kabul hukuki sonuç doğurur. 

Yönlendirilmiş mesaj üzerine “yönlendirilmiş” veya eşanlamlı bir ibare konularak diğer mesajlardan ayrılır.Web 

sitesinin tahsis edilen kısmına konulan mesajlar yönlendirilmiştir. Bunun pek az istisnası olabilir. Tahsis edilen 

kısımda bulunan mesajlar bu ibareyi içermeseler bile öğrenimin ve yargı kararlarının belirlediği hallerde böyle 

varsayılabilir. Bu hususta karine vardır.” Söz konusu  “Yönlendirilmiş mesaj” ibaresi ile bulunan İnternet (web) 

sayfası Kanun ve 2. bendeki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliğe uygun olmak suretiyle 

değiştirilecektir. 
  

İnternet sayfasının içeriğinde neler bulunacaktır?  T.T.K taslağının 1524. maddesi'nin 1. fıkrası 

uyarınca  oluşturulacak internet sayfasında (web sitesinde) aşağıdaki içerikle sınırlı olmamak üzere bulunması 

gereken hususlar; 
  

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilânların; 
b) Paysahipleri ve ortaklar açısından önem taşıyan açıklamaların; 
c) Yönetim ve müdürler kurulu ile genel kurul toplantıları hazırlıklarının; 
d) Anılan kurulların yapılmasına ilişkin bilgilerin; 
e) Paysahiplerine veya ortaklara sunulması gereken belgelerin; 
f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrıların; 
g) Oy verme, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma yönünden zorunlu ve bilgi toplumu bağlamında yararlı görülen 

tüm hizmetlerin ve bilgilerin sunulmasının; 
h) Bilgi almaya yönelik soruların, bunlara verilen cevapların, benzeri işlemlerin, bu Kanunda ve diğer 

kanunlarda paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılmasının öngörüldüğü hususların; 
ı) Finansal tabloların, bunların dipnotlarının ve eklerinin; 
i) Yönetim kurulunun yıllık raporu ile kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık 

değerlendirme açıklamasının; 
j) Denetçinin, özel denetçinin, işlem denetçisinin raporlarının; 
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren 

konulara ilişkin olarak, şirketin cevaplarının ve bildirimlerinin 
yayımlanmasına özgülenir. Bu hükümdeki yükümlülüklere uymama, kanuna aykırılığın ve yönetim kurulunun 

görevini yerine getirmemesinin bütün hukukî sonuçlarını doğurur. Ceza hükümleri saklıdır. Finansal tablolar ile 

her türlü rapor üç yıl sitede kalır. 
          İlgili taslak maddesi uyarınca yönlendirilmiş mesajların basılı şekillerinin yine taslağın 82 nci 

maddesi çerçevesinde ayrıca saklanması gerekmektedir. İnternet sayfasında yer alacak bilgiler ve bu bilgilerdeki 



değişiklikler metin haline getirilip şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra 

numarasına göre yazılması  veya yapıştırılması gerekmektedir. Yönlendirilmiş mesaj ibaresinin bulunduğu 

internet sayfasının (web sitesinin) oluşturulma ve burada yer alan bilgilere ulaşılması  ile ilgili  usul ve esaslar 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından  çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. 
Yeni kurulacak veya halen kurulu olan sermaye şirketlerinin  tasarının yasalaşmasında itibaren söz 

konusu internet sitesinin ne zamana kadar oluşturma zorunlulukları olduğuna dair tasarının 1534. maddesinde bir 

açıklamada  bulunmaktadır. Buna göre taslağın 1524.maddesi T.T.K'nun Resmi Gazete'de yayımı tarihinden bir 

(1) yıl sonra yürürlüğe girecektir. 
  
T.T.K Taslağı'nda Yer Alan   1524. maddeye Uymamanın Cezai Yaptırımlar: 
  

       T.T.K Taslağı'nın  562/12.  maddesi uyarınca, bu Taslağın 1524 üncü maddesinde öngörülen internet 

sitesini bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise 

aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim 

kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş anonim komandit şirkette yönetici olan 

komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adlî para cezasıyla ve aynı madde 

uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler 

üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar. 
Dolayısıyla 1524. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içersinde bu maddeye uygun düzenleme 

yapılması gerekmektedir. 
  
  

  
II-Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Ve Genel Kurul 

  
Teknolojik gelişmelere paralel olarak Tasarının 1527. maddesinin 1. fıkrası ileSermaye 

şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin, öngörülen belirli durumlarda, kurul toplantılarına 

görüntü ve ses aktarılması yoluyla katılabilmeleri ve oy vermeleri esas sözleşme veya şirket sözleşmesiyle 

düzenlenebilir. 
  
Taslağın 390/1. maddesinde ise “Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, 

yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu 

ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanacağı belirtilmiştir. 
  

  Sözkonusu 390.maddenin 2. fıkrasında ise, Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

şirketlerde, şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar kuruluna ve genel 

kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukukî 

sonuçlarını doğuracağı belirtilmiştir. 
Yukarıda yer alan her iki durumdada  elektronik ortamda oy kullanabilmek için, 
- şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, 
- ortağın bu yolda istemde bulunması, 
- elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve 

ilân edilmesi 
- oy kullananların kimliklerinin saklanması şarttır. 
Yukarıda anılan şirketlerde esas sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy 

kullanmanın bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar. 
Ayrıca oyun gerçek sahibi tarafından kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile paysahibinin 

temsilcisine internet sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak 

bir yönetmelikle düzenlenir. 
Taslağın 1528. maddesi uyarınca Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim kurulu 

üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirmek zorundadırlar. 

Bilindiği üzere özellikle yabancı sermayeli şirketlerin yönetim  üyelerinin bir kısmı yurtdışında yerleşik 

yabancılardan oluşmaktadır. Bu nedenle  yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması, 

toplantılarda fiziki olarak bulunma  güçlüğü ortadan kaldıracaktır. 
  



  
Anonim Şirketler 'de  (A.Ş) Genel Kurullara Elektronik Ortamda Katılma 
  
    Taslağın 1527. maddenin 5. bendinde Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, 

öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını 

doğuracağı, bu hükmün uygulanması esaslarının bir tüzük ile düzenleneceği belirtilmiştir. Tüzükte, genel kurula 

elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alacağı ve Anonim 

şirketlerin tüzükten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamayacakları belirtilmiştir. Tüzük ayrıca 

oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü 

fıkrasında öngörülen komiserlerin bu hususa ilişkin yetkilerini de içermek zorundadır. 
    Bu tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma 

sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle 

gelir. Dolayısıyla  hisseleri Borsaya Kote edilmiş olan A.Ş'ler Genel Kurullarına Elektronik ortamda katılmaya ve 

oy verme  uygun  bir sistemi sağlamaları zorunlu bulunmaktadır.  
Taslağın 1528. madde uyarınca Elektronik ortamı kullanmak isteyen ortaklar, paysahipleri ve yönetim kurulu 

üyeleri elektronik posta adreslerini şirkete bildirmek zorundadırlar. 
  

III-Defter ve Belgelerin Elektronik Ortamda Tutulması: 

  
          Teknolojinin hızla  gelişmesi ve ticaret hayatındaki işlem hacminin artması nedeniyle tacirlerin tutmak 

zorunda oldukları defter kayıtları ve belgelerinin elektronik ortamda da tutabilmelerini sağlamak amacıyla  T.T.K 

Taslağının 64 ve 65. maddelerinde gerekli düzenlenme yapılmış bulunmaktadır. Sözkonusu taslak maddesine 

göre, Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, 

bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla 

yükümlüdür       
T.T.K Taslağının 65. maddesinin 4. fıkrasında, Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan 

belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; şu şartla ki, muhasebenin bu tutuluş 

biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Defterlerin ve 

gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara 

ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik 

ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma 

süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre zarfında bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş 

olması şarttır. Bilindiği üzere defter ve belgelerin saklama süresi yeni T.T.K taslağının 82. maddesi uyarınca on 

yıl olarak düzenlenmiştir. 

  
T.T.K taslağının 82/3. maddesi  uyarınca, Açılış ve ara bilânçoları, finansal tablolar ve topluluk finansal 

tabloları hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan belgeler, Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak 

kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılardasaklanabilirler; şu şartla ki, 
a) Okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticarî mektuplar ve defter dayanaklarıyla görsel ve diğer 

belgelerle içerik olarak örtüşsünler; 
b) Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilsin ve uygun bir süre içinde kayıtlar okunabilir hâle 

getirilebiliyor olsun. 
T.T.K taslağının 82/4. maddesi  uyarınca,   Kayıtlar 65 inci maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi 

uyarınca elektronik ortama alınıyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine basılı olarak da saklanabilir. Bu tür yazdırılmış 

bilgiler birinci cümleye göre de saklanabilir. 
        T.T.K taslağının 86/1.maddesinde görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazına ilişkin 

düzenlemelerde bulunulmuştur. Söz konusu madde uyarınca saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü 

veya başkaca bir veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin 

okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği takdirde 

belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı ve yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan okunabilen 

kopyalarını sunabilmelidir. 
     V.U.K'nun mükerrer 242. maddesinin 2. fıkrasında defter kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve 

her  türlü belgenin bir kopyasının elektronik ortamda tutulması ile ilgili olarak düzenlemelere paralel 
olarak T.T.K Taslağında 64 ve 65. maddeler çerçevesinde düzenlemeler yapılmıştır. V.U.K'nun mükerrer 242. 

maddesi uyarınca daMaliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, 



muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde 
yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında 
Maliye Bakanlığına veya belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında 
uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren 
işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. Bu 
çerçevede 11.07.2006 tarih ve 26225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 361 seri no'lu V.U.K Genel Tebliği 
ile Anılan yetkiye istinaden, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenen, tutulan, muhafaza ve ibraz 
edilen defter ve belgeler yerine, aynı bilgileri içeren elektronik defter ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, 
iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

  

IV- İnternet Sayfasında (web sitesinde) Yayımlanması  Gereken Husular 
T.T.K Taslağının 39/2.maddesi uyarınca Tescil olunan ticaret unvanı, ticarî işletmenin giriş cephesinin herkes 

tarafından kolayca görülebilecek bir yerine, okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca tacirin kullandığı işletmeyle ilgili 

belgelerinde, sicil numarası, ticaret unvanı, merkezi, tacir sermaye şirketi ise sermaye miktarı, internet sitesi 

adresi ve numarası da gösterilir. 
Birleşmelerde İnceleme hakkının düzenlendiği T.T.K Taslağının 149/1.maddesinde,“Birleşmeye katılan 

şirketlerden her biri, merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun 

öngöreceği yerlerde, genel kurul kararından önceki otuz gün içinde, 
a) Birleşme sözleşmesini, 
b) Birleşme raporunu, 
c) Denetleme raporunu, 
d) Son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilânçolarını, 

ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, 

menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bunlar ilgili sermaye 

şirketlerinin internet sitelerinde de yayınlanır. 

  
(3) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan 

ve internet sitelerine de konulan ilânda, inceleme yapma hakkına işaret eder. 

  
(4) Birleşmeye katılan her şirket, birinci fıkrada anılan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde 

incelemeye hazır tutulduklarını, tevdiden en az üç iş günü önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket 

sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye şirketleri de internet sitelerinde ilân eder.” Denilmektedir. 

  
Birleşmelerde Alacaklıların ve çalışanların korunması ile ilgili T.T.K Taslağının 

157/2.maddenin  fıkrasında Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı 

ellibinin üstünde olan yurt düzeyinde dağıtımı yapılan üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları 

ilânla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilânla haklarını bildirirler. İşlem denetçisi, birleşmeye katılan 

şirketlerin serbest malvarlıklarının, ödenmesine yetmeyeceği bilinen bir alacakları bulunmadığını veya böyle bir 

alacak istemi beklenmediğini doğruladığı takdirde ilân yükümlülüğü ortadan kalkar. 
  
Bölünmelerde İnceleme hakkının düzenlendiği T.T.K Taslağının 171/1.maddesinde,“Bölünmeye katılan 

şirketlerden her biri, genel kurulun kararından iki ay önce, merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca 

Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü yerlerde; 
a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını, 
b) Bölünme raporunu, 
c) Denetleme raporunu, 
d) Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilânçoları, 
bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının incelemesine sunar. 
(2) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler birinci fıkrada öngörülen inceleme hakkından 

vazgeçebilirler. 
(3) Ortaklar, bölünmeye katılan şirketlerden, birinci fıkrada sayılan belgelerin kopyalarının kendilerine 

verilmesini isteyebilirler. Suretler için bedel veya herhangi bir gider karşılığı istenemez. 
(4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirketleri 

ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilân yayınlarlar.” 

  
    Yine T.T.K Taslağının 174/1 maddesi uyarınca “Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesinde, tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede yedişer gün 



aralıklarla üç defa yapılacak ilânla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilânla, 

alacaklarını bildirmeye ve  teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar.” 
  

         Sermaye paylarının bildiriminin düzenlendiği T.T.K Taslağının 198/1. maddesi uyarınca, “Bir teşebbüs, 

bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, 

otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu 

yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün 

içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir. Payların yukarıda 

belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık 

altında açıklanır ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilân edilir. Payların yüzdelerinin hesaplanmasında 196 

ncı madde uygulanır. Teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticileri de, kendilerinin, 

eşlerinin, velâyetleri altındaki çocuklarının ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları 

ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazılı şekilde 

yapılır, ticaret siciline tescil ve ilân olunur.” 
         Anonim şirketlerde  Fesih davası'nın düzenlendiği T.T.K Taslağının 353. maddenin 5. bendi 

uyarınca “Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi üzerine, derhal ve resen 

ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur. Ayrıca, yönetim kurulu, tescil ve ilânı yapılan 

hususu, tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az bir gazetede ilân 

eder;internet sitesine koyar. “ 
           Anonim şirketlerde yönetim kuruluna atama ve seçime ilişkin düzenlemenin yapıldığı T.T.K Taslağının 

359/2. bendi uyarınca, “Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, 

tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca tescil ve ilânın yapılmış 

olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara 

katılıp oy kullanabilir.” 
T.T.K Taslağının  399/1. maddesi uyarınca “Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana 

şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet 

dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi 

denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilân eder.” 
 Genel kurulu çağrının şekli ile ilgili düzenlemenin yapıldığı T.T.K Taslağının 414/1.maddesinde Genel kurul 

toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketininternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanan ilânla çağrılır. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta 

önce yapılır. Pay defterinde yazılı paysahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya paysahipliğini ispatlayıcı 

belge vererek adreslerini bildiren paysahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilânın çıktığı veya çıkacağı 

gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 
Genel kurul toplantısının ertelemesine ilişkin düzenlemenin yapıldığı T.T.K Taslağının 420/1 

maddesinde, “Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık 

şirketlerde yirmide birine sahip paysahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, 

toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu 

şekilde paysahiplerine ilânla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda 

öngörülen usule uyularak toplantıya çağırılır.” 
Genel kurul tutanaklarının yayınlanması ile ilgili düzenlemenin yapıldığı T.T.K Taslağının 422/2 

maddesinde, Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili memurluğuna vermek 

ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilâna tâbi hususları tescil ve ilân ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen 

şirketin internet sitesine konulur. 
Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci düzenlendiği T.T.K Taslağının 428/1. 

maddesinde, Şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel kurul toplantısında kendileri 

adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla paysahiplerine 

tavsiye edecekse, bununla birlikte şirketten tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı görev için 

önermeye ve bu iki kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilân edip şirketin internet sitesine koymaya mecburdur. 

Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci düzenlendiği T.T.K Taslağının 428/2. maddesinde 

ise  “Bundan başka, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına çağrı ilânının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanacağı ve şirketinternet sitesinde yer alacağı tarihten en az kırkbeş gün önce, yapacağı bir ilân 

veinternet sitesine koyacağı yönlendirilmiş bir mesajla, paysahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin 

kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını en çok 

yedi gün içinde şirkete bildirmeye çağırır. Aynı çağrıda kurumsal temsilciliğe istekli olanların da şirkete 

başvurmaları istenir. Yönetim kurulu, bildirilen kişileri, birinci fıkradaki kişilerle birlikte, genel kurul toplantısına 



ilişkin çağrısında, adreslerini ve onlara ulaşma numaralarını da belirterek, ilân eder ve internet sitesinde yayımlar. 

Bu fıkranın gerekleri yerine getirilmeden, kurumsal temsilci olarak vekalet toplanamaz. 
 T.T.K Taslağının  448/1. maddesi uyarınca Yönetim kurulu iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma 

gününü usulüne uygun olarak ilân eder ve şirketin internet sitesinekoyar. 
T.T.K Taslağının  450/1. maddesi uyarınca, Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme 

kararı, kesinleştikten sonra bütün paysahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir suretini 

derhal ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır. 
T.T.K Taslağının  455/1. maddesi uyarınca, “Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, 

yönetim kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilâna 

bağlı hususlar ilân ettirilir; tescil ve ilân edilen karar şirketin internet sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü 

kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.” 
            Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı ile ilgili düzenlemenin yapıldığı 

T.T.K Taslağının 460. maddesinin, birinci (1) bendinde Halka açık olmayan bir anonim şirkette, ilk veya 

değiştirilmiş esas sözleşme ile, esas sözleşmede belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma 

yetkisi, yönetim kuruluna tanındığı takdirde, bu kurul, sermaye artırımını, bu Kanundaki hükümler çerçevesinde ve 

esas sözleşmede öngörülen yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir. Bu yetki en çok beş yıl için tanınabilir. 
İkinci (2) bendinde Sermayenin artırılabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 

hükümlerinin, 333 üncü madde uyarınca gerekli olması hâlinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izni alınmış 

şekillerini, sermayenin artırılmasına ilişkin kararını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaları, 

prime dair kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları, esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilân eder 

veinternet sitesinde yayınlar. Yönetim kurulu, bu kararında; artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak yeni 

payların itibarî değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının sınırlandırılıp 

sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini belirtir ve bu hususlarla kamuyu aydınlatma ilkesi uyarınca 

gerekli olan diğer konularda bilgi verir. 
Üçüncü (3) bendinde ise Yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile 

belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci maddeki gazete ile tirajı 

en az elli bin olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan bir gazetede ilân olunur. Ayrıca şirketin internet 

sitesine konulur.  
 Sermaye azatlımı karırı verilmesi  halinde T.T.K Taslağının 474/1.maddesi uyarınca,“Genel kurul esas 

sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim kurulu, bu kararı şirketin internet sitesine koyduktan 

başka, 35 inci maddede anılan gazetede ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, yedişer gün 

arayla, üç defa ilân eder. İlânda alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilândan itibaren iki ay 

içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebileceklerini belirtir. 

Şirketçe bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilir.” 
   Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçlarının düzenlendiği maddelerden biri olan T.T.K Taslağının 

483. maddesinin birinci (1) bendi uyarınca Kanunun 482 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının 

uygulanabilmesi için, yönetim kurulu tarafından, mütemerrit paysahibine, 35 inci maddede yazılı gazete ile esas 

sözleşmenin öngördüğü şekilde ilân yoluyla şirketin internet sitesinde de yayımlanacak bir mesajla ihtarda 

bulunulur. Bu ihtarda, mütemerrit paysahibinin temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi, aksi hâlde, ilgili 

paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceği belirtilir. 
İkici (2) bendi uyarınca ise Nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilân yerine, iadeli 

taahhütlü mektupla ve internet sitesi mesajı ile yapılır. Bir aylık süre, mektubun alındığı tarihten başlar. 
Pay senetlerinin bastırılması ile ilgili düzenlemenin yapıldığı T.T.K Taslağının 486/2. maddesinde  Paylar 

hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay 

senetlerini bastırıp paysahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin 

kararı tescil ve ilân edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber 

çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. 
Finansal tablolar, faaliyet raporları ve kar dağıtım tabloları ile diğer bazı hususların şirketin internet sitesinde 

yer alması zorunluluğu bulunmaktadır.Bu çerçevede T.T.K Taslağının 524/1.maddesinde yapılan düzenleme 

uyarınca, “Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, 

bilânço gününden itibaren altı ay içinde; finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kâr 

dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, denetçinin 403 üncü madde uyarınca verdiği görüşü ve genel kurulun buna 

ilişkin kararını, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân ettirir ve şirketin internet sitesine koyar. Bu belgelerin 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesine ilişkin hükümler saklıdır.” 
Alacaklıların çağrılması ve korunmasının düzenlendiği T.T.K Taslağının 541. maddesinin 1 fıkrasında 

“Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü 

mektupla, diğer alacaklılar TürkiyeTicaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas 

sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilânla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda 

bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar.” 



Deniz ticareti ile ilgili düzenlemenin yapıldığı T.T.K Taslağının 966/1. maddesinde, “Esaslı şartlarından birinin 

var olmaması sebebiyle tescili caiz olmayan bir gemi tescil edilmiş olur veya 964 üncü maddenin üçüncü 

fıkrasında yazılı hâllerden birinin ortaya çıktığı sicil müdürlüğüne bildirilmezse, 33 üncü madde hükmü uygulanır. 

Şu kadar ki; durumun sicile kayıtlı diğer hak sahiplerine de bildirilmesi gereklidir. Malik ve diğer hak sahiplerinin 

kimler olduğu veya yerleşim yerleri belli değilse, silinmeye çağrı ve belirlenen süre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

ile uygun görülen diğer bir gazetede ve varsa şirketininternet sitesinde ilân edilir ve ilân belgesi sicil müdürlüğü 

ve mahkeme divanhanesine asılır.” 
  

V - Güvenli Elektronik İmza 
  
       23.1.2004 tarih ve   25355 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  5070 sayılı 

Elektronik İmza Kanunda elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Söz konusu kanun ile elektronik imzanın hukuki yapısı, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri ve 

her alanda elektronik imzanın kullanımına ilişkin işlemlerin  çerçevesi çizilmiştir. Kanunun  5. maddesinde Güvenli 

elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı belirtilmiştir. Elektronik İmza Kanun 

ile  Elektronik İmzanın ekonomik ve sosyal hayatta kullanılabilmesi için gerekli hukuki alt yapı hazırlanmıştır. Bu 

çerçevede T.T.K  Taslağı'nda da 5070 sayılı kanun temel alınarak elektronik imzayı içeren yeni düzenlenmelere 

gidilmiştir. 
  Bilindiği üzere  halen yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre taraflar arasında 

hukuki sonuç doğuran imza fiziki olarak atılmak zorundadır. AncakT.T.K Taslağının 1526. maddesinde yer alan 

kağıtların bir kısmının elektronik imza ile geçerli olacağı, ancak bir kısım işlemlerin  ise belirli bir süre ve şartların 

gerçekleşmesine kadar elektronik imzanın  geçerli olamayacağı belirtilmiştir. 
 İlgili maddenin 1. fıkrasında elektronik imzanın geçerli olamayacağı hususlar sayılmıştır. Buna 

göre,  Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetlerin güvenli elektronik 

imza ile düzenlenemeyeceği ve bu senetlere ilişkin arz, kabul, aval gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin 

güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı belirtilmiştir. 
           Maddenin 2. fıkrasında  ise elektronik imzanın geçerli olacağı hususlar sayılmıştır. Buna göre, 

Konişmentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol 

şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araç ile de atılabileceği belirtilmiştir. Düzenlendikleri ülke 

kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer 

araçlarla yazılabilecek, oluşturulabilecek ve gönderilebilecektir. 
    T.T.K Taslağının 18. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, 

sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, 

telgrafla veya güvenli elektronik imza ile yapılabilecektir. 

         T.T.K taslağının cari hesaba ilişkin hükümlerin düzenlendiği 89-101. maddeleri içersinde yer alan 94. 

maddenin 2. fıkrası ile cari hesap bakiyesi ile ilgili olarak,   “Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticarî teamül 

yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan 

artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, 

telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.” 

Açıklaması bulunmaktadır. 
  
          VI-Ticaret Sicil Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulması: 

  
           T.T.K Taslağının 24. maddesi ile  Ticaret sicilinin, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları veya sanayi 

odaları tarafından tutulacağı, Oda bulunmayan ya da yeterli örgütlenmesi olmayan odaların bulunduğu yerlerde 

ise ticaret sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir oda tarafından tutulacağı belirtilmiştir. Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Ticaret sicilinde tescil ve ilâna tâbi kayıtların düzenli olarak depolandığı 

ve elektronik ortamda sunulabilen bir bilgi bankası kurulması öngörülmektedir. 

Ticaret sicili memurluğunun kurulmasında aranacak şartlar ile odalar arasında sicil işlemleri konusunda 

gerekli işbirliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 

düzenlenecektir. Yapılan bu düzenleme ile tüm Türkiye'deki ticaret sicil kayıtlarına ilişkin bilgiler tek bir merkezde 



tutulması sağlanmakta ve gerekli olunması halinde de bu kayıtlara yine ülkenin her şehrinden ulaşılması imkanı 

getirilmektedir. 
  

  
VII- Elektronik Ortamlar, Alanlar, Adlar ve İşaretler Gibi Değerlerin Sermaye Olarak konabilmesi 
  

    T.T.K taslağının 124. maddesinde Ticaret şirket türleri;kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif 

şirket olarak tanımlanmış olup, kollektif ile komandit şirket, şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirket ise sermaye şirketi olarak sayılacağı belirtilmiştir. 
T.T.K Taslağının 127. maddesinde ise ticaret şirketlerinin sermaye olarak koyabilecekleri hususlar sayılmıştır. 

Buna göre; Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; 
a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar; 
b) Fikrî mülkiyet hakları; 
c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz; 
d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları; 
e) Kişisel emek; 
f) Ticarî itibar; 
g) Ticarî işletmeler; 
h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler; 
i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar; 
j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer 
konabilir. 
T.T.K Taslağının 127. maddesinin h bendinde yer aldığı üzere ticaret şirketleri “Haklı olarak kullanılan 

devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerleri” sermaye olarak koyabilecektir. 
   

VIII - Beyanlar, Belgeler ve Senetlerin Elektronik Ortamda Düzenlenebilmesi 
  
          T.T.K Taslağının 1525/1. maddesinde  bazı belge, ihtar, faturaların vs'lerin elektronik ortamda 

düzenlenebileceği, yollanabileceği, itiraza uğrayabileceği ve kabul edilmişse hüküm ifade edebileceği belirtilmiştir. 

Buna göre; 
 Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla; 
-ihbarlar, 
- ihtarlar, 
-itirazlar ve benzeri beyanlar, 
-fatura, 
-teyit mektubu, 
-iştirak taahhütnamesi, 
-toplantı çağrıları, 
 ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda 

düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade edecektir. 
  
IX-Sonuç: 

  
     T.T.K. Taslağı ile ticari hayatın akışını hızlandıracak, bürokratik işlemleri azaltacak bir çok yeni 

düzenlemelerde bulunulmaktadır. Ancak Finansal tablolar, faaliyet raporları ve kar dağıtım tabloları ile diğer bazı 

hususların şirketin internet sitesinde yer alması zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerin kapsamının belirlenmesinde 

firmaların ticari sırları açısından bir kez daha değerlendirilmesinde fayda görmekteyiz. 

 

 

 

[1] İlk T.T.K Taslağındaki elektronik işlemler ile ilgili yazımız için  bakınız.T.T.K Tasarısında Elektronik 

İşlemler İle İlgili Yapılan Yeni Düzenlemeler, Aralık 2006, Vergi Dünyası, Sayı 293, sayfa 34 
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